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НЕННЯ ПЕРЕШКОД ДЛЯ РАДІОЗВ'ЯЗКУ. ПРИ ЦЬОМУ НЕ ГАРАНТУЄТЬСЯ ВІДСУТНІСТЬ ПЕРЕШКОД В 
КОЖНОМУ КОНКРЕТНОМУ ВИПАДКУ. У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПЕРЕШКОД ПРИЙОМУ РАДІО АБО 
ТЕЛЕВІЗІЙНОГО СИГНАЛУ, ЩО ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ВМИКАННЯМ І ВИМИКАННЯМ ПРИСТРОЮ, КОРИСТУВА-
ЧЕВІ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ СПРОБУВАТИ УСУНУТИ ПЕРЕШКОДИ ОДНИМ ІЗ ТАКИХ СПОСОБІВ:
• ЗМІНІТЬ ОРІЄНТАЦІЮ АБО РОЗТАШУВАННЯ ПРИЙМАЮЧОЇ АНТЕНИ;
• ВСТАНОВІТЬ ОБЛАДНАННЯ ДАЛІ ВІД ПРИЙМАЧА;
• ПІД'ЄДНАННЯ ОБЛАДНАННЯ І ПРИЙМАЧ У РОЗЕТКИ РІЗНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ;
• ЗВЕРНІТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКА АБО ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ.
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ШПИГУНСЬКЕ 
ОБЛАДНАННЯ

СИСТЕМА БЛОКІВ  Е-BUILDING

ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 5 РОКІВ

НЕБЕЗПЕКА УДУШЕННЯ – 
Маленькі деталі. 
Не для дітей до 3 років.

УВАГА!

ДЛЯ БАТЬКІВ: БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ 
ЦІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ТИМ, ЯК ДАВАТИ 
ВКАЗІВКИ СВОЇМ ДІТЯМ!

A.  ВВЕДЕННЯ  
Ласкаво просимо у світ високих технологій LogiBlocs! 
Ці інструкції розкажуть все, що вам потрібно знати, щоб максимально використати свої 
LogiBlocs та виконати всі показані проекти та заходи. 
У вас вже можуть бути інші набори LogiBloc. Якщо так, ви зможете комбінувати LogiBlocs у 
цьому комплекті з іншими наборами, щоб збільшити їх потужність та гнучкість.

C.  ДОГЛЯД ЗА LOGIBLOCS  
Зберігати LogiBlocs у коробці – це чудова ідея! Пам'ятайте, що LogiBlocs – це особливі іграш-
ки, і за ними потрібно добре доглядати. Підтримуйте їх у чистоті і намагайтеся не наступати 
на них!

B. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ 
1. Необхідна постійна допомога та нагляд дорослих.
2. Цей комплект призначений для дітей віком від 5 років.
3. Цей комплект і його готовий виріб містять невеликі деталі, які можуть спричинити удушен-
ня у разі неправильного використання. Тримайте подалі від дітей до 3 років.
4. Щоб уникнути можливих коротких замикань, ніколи не торкайтеся контактів всередині
корпусу акумулятора будь-якими металевими предметами.
5. Ніколи не торкайтесь і не намагайтеся просунути жоден дріт в електричну розетку або
вилку. Це дуже небезпечно! НЕ занурюйте прилад LogiBlocs у рідину. Запобігайте потраплян-
ню деталей чи проводів у порожнину роту.
6. Іграшку не слід підключати до більшої, ніж рекомендованої кількості запасів порошку.

D. ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙОК
1. Для використання потрібні три батарейки 1,5 В типу AAA 
(не входять у комплект).
2. Для найкращих результатів завжди використовуйте свіжі
батарейки.
3. Переконайтеся, що ви помістили батарейки у правильній
полярності.
4. Виймайте батарейки з приладу, коли він 
не використовується.
5. Замініть батарейки відразу, щоб уникнути можливого
пошкодження комплекту.
6. Акумуляторні батарейки потрібно вийняти з комплекту
перед заряджанням.
7. Акумуляторні батарейки слід заряджати під наглядом дорос-
лих.
8. Переконайтесь, що клеми живлення у відсіку для батарейок
не мають короткого замикання.
9. Не намагайтеся перезаряджати батарейки, які не перезаряд-
жаються.
10. Не змішуйте старі та нові батарейки.
11. Не змішуйте лужні (алкалінові), стандартні (вуглець-цинкові)
або акумуляторні батарейки.
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ЩО ТАКЕ LOGIBLOCS
LogiBlocs - це електронна система виявлення, яка допомагає, під час створення власних 
винаходів, зрозуміти світ технологій навколо нас. Від світлофорів до супер комп'ютерів. Все в 
сучасному високотехнологічному світі працює за тими ж принципами, що і в LogiBlocs. Всере-
дині кожного LogiBloc є друкована плата, і кожен блок має свій колір,який відповідає функції, яку 
він виконує. Підключаючи декілька LogiBloc разом у різних комбінаціях, ви можете розробляти 
схеми і навіть написати власну просту програму для створення нового винаходу!

КОЛЬОРИ БЛОКІВ

Кожен блок має свій колір, щоб допомогти дітям розібратися, які функції вони виконують.

Жовтий блок - це вхід, який активізує систему, створюючи сигнал від різних датчиків. Ваш 
комплект містить наступний блок для входу:
КНОПКА: Якщо натиснути червону кнопку вгорі, це послужить сигналом для активації будь-яких 
інших LogiBlocs, до яких вона підключена.
СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК: Датчик активує будь-які інші підключені до нього LogiBlocs, якщо світло 
потрапляє у прозору лінзу вгорі.
БЛОК ВХОДУ: Він має два виступаючі дроти з металевими кільцями на кінці. Коли ці кільця 
з'єднані між собою, завершується схема, яка активує будь-який інший блок, до якого він підключе-
ний. 

Синій блок - це з'єднувач, який передає сигнали з однієї точки в іншу. У комплекті йде база 
живлення, в якій знаходяться батарейки. Вона забезпечує живлення від батарейок, і змушує 
LogiBloc працювати і передавати всі сигнали, які він отримує, на інший підключений LogiBloc. 
База живлення також має функцію обмеження струму у випадку короткого замикання. Прилад 
автоматично перезавантажується.

Помаранчевий блок – це, так звана, логіка, яка «думає», і гарантує, що все відбувається в потрібно-
му місці і в потрібний час. У ваш комплект входить АНТИБЛОК, що робить протилежне тому, що ви 
очікували. Якщо він отримує сигнал, він не передає його. Якщо він не отримує сигнал, він створює 
свій власний і посилає його далі.

Червоний блок - це вихід, який “розмовляє” із зовнішнім світом за допомогою світла та звуку або 
шляхом увімкнення та вимкнення. Ваш комплект включає наступний вихідний блок:
ПЕЙДЖЕР: Коли він активований, він буде блимати. Пересунувши вимикач, ви можете перейти 
від постійного звучання до переривчастих звуків.
ДИКТОФОН: Ви можете записати коротке повідомлення за допомогою цього блоку. Після 
отримання вхідного сигналу, він відтворить записане повідомлення. Ви можете змінити повідом-
лення будь-коли.
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Шпигуни розсилають секретні повідомлення за допомогою систем секретного коду. Азбука 
Морзе - одна з найбільш часто використовуваних систем коду, яка можна передати звуком або 
світлом. Щоб створити прилад для азбуки Морзе, скористайтеся тими ж налаштуваннями 
LogiBlocs як у вищенаведеному проекті. Переключіть налаштування ПЕЙДЖЕРА на довгий 
звуковий сигнал, пересунувши вимикач. Дотримуйтесь наведеної нижче таблиці кодування, 
щоб надсилати повідомлення. Дефіс представлений довгим натискання кнопки, на пів секунди, 
а крапка - коротким натисканням. Наприклад S.O.S. ... ... було б 3 короткі сигнали, 3 довгі і 3 корот-
кі повторно. Діти, а як би ви сказали "HELLO" за допомогою азбуки Морзе?

Створіть свій унікальний детектор дощу, який подає звуковий сигнал, коли виявляє дощ. Підклю-
чіть БЛОК ВХОДУ до БАЗИ ЖИВЛЕННЯ, а потім під’єднайте ПЕЙДЖЕР. Увімкніть живлення, 
пересунувши перемикач ліворуч до БАЗИ ЖИВЛЕННЯ. Торкніться обох кілець на кінці проводів 
БЛОКУ ВХОДУ одночасно, і ПЕЙДЖЕР сповістить вас звуковим сигналом. Ви можете обрати 
довгий або короткий звук, пересунувши перемикач на ПЕЙДЖЕРІ. Для створення детектора, 
вам потрібен невеликий піднос або неглибоке блюдо. Підійде навіть кришка від пляшки. 
Покладіть два кільця на внутрішній край посудини поруч один до одного, не торкаючись. Зафік-
суйте їх в положенні за допомогою клейкої стрічки. Тепер виставте посудину на вулицю (головна 
система LogiBloc повинна знаходитись у приміщенні!). Коли піде дощ і почне наповнювати 
ємність, вода здійснить електричне з'єднання між двома кільцями, що активує БЛОК ВХОДУ, а 
потім ПЕЙДЖЕР.
ДЕТЕКТОР РІВНЯ ВОДИ - Ви можете застосувати винахід із вищезгаданого проекту, щоб зробити

Підключіть блок КНОПКИ до БАЗИ ЖИВЛЕННЯ, а потім підключіть ПЕЙДЖЕР з протилежного боку. 
Ви можете обрати довгий або короткий звук, пересунувши перемикач на ПЕЙДЖЕРІ. Увімкніть 
БАЗУ ЖИВЛЕННЯ, пересунувши перемикач вліво. Натисніть КНОПКУ, щоб перевірити, чи коректно 
вона працює. Приклейте шматок двосторонньої клейкої стрічки на задню панель БАЗИ ЖИВЛЕН-
НЯ. Встановіть вашу систему LogiBloc на двері за допомогою клейкої стрічки. (Переконайтесь, що 
система надійно закріплена, або попросіть допомогти у дорослого, щоб повісити прилад на гвинт.) 
Натисніть кнопку, щоб активувати дверний дзвінок. Насолоджуйтесь результатом! Ви створили свій 
власний дверний дзвінок,а головне так просто, за допомогою LogiBlocs.

ДВЕРНИЙ ДЗВІНОК

АЗБУКА МОРЗЕ

ДЕТЕКТОР ДОЩУ & ДЕТЕКТОР РІВНЯ ВОДИ

Азбука Морзе

Вам знадобиться:

КНОПКА
БАЗА  ЖИВЛЕННЯ
ПЕЙДЖЕР
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Вищеописана система LogiBloc також може 
служити металошукачем. Коли обидва кільця 
трішки торкнуться будь-якого металевого 
предмета в двох різних місцях, ПЕЙДЖЕР 
активується. Спробуйте різні предмети, такі як 
ключ або виделка. Вони можуть надихнути вас 
додати ці металеві вироби до вашого іншого, 
складнішого винаходу LogiBlocs.

Створіть веселий детектор брехні, щоб розіграти своїх друзів. Це круто! Для цього потрібно, щоб 
ви взяли одне з кілець у праву руку. Попросіть друга тримати інше кільце в лівій руці. Тепер 
задайте питання своєму другові і попросіть його / її не говорити брехні, оскільки тепер ваші 
розуми «з’єднані» через LogiBlocs. Коли ваш друг відповість вам (не має значення, правда це чи 
ні), скажіть йому, що ви можете перевірити, чи бреше він, торкнувшись його. Якщо друг бреше, 
з ПЕЙДЖЕРА пролунає звуковий сигнал, коли ви доторкнетесь. Звичайно, це лише хитрість. 
Коли ви торкаєтесь руки свого друга, підключається ланцюг в БЛОЦІ ВХОДУ, який активує 
ПЕЙДЖЕР. Ви можете контролювати, чи видає детектор брехні сигнали, чи ні, тримаючи або 
відпускаючи кільце у правій руці. Звичайно, ваш друг не повинен зрозуміти в чому хитрість. 
(Якщо не виходить запустити систему, спробуйте трішки змочити водою руку друга та свою, щоб 
покращити зв’язок.) БІТ-БОКС - використовуйте ту саму систему LogiBloc, що і вище. Торкніться 
руки свого друга і перетворіть свого друга в «біт-бокс». Це круто і весело! Не забувайте, що ви 
можете обирати частоту звукового сигналу, або зробити його безперервним, переміщуючи 
перемикач на ПЕЙДЖЕРІ туди-сюди.

детектор рівня води. Просто закріпіть два кільця на краю склянки або іншого резервуара з 
водою. Коли резервуар майже заповниться і вода доторкнеться до обох кілець, вона ввімкне 
БЛОК ВХОДУ, який активує ПЕЙДЖЕР, щоб попередити вас про потенційний перелив води.

МЕТАЛОДЕТЕКТОР

ВЕСЕЛІ РОЗІГРАШІ

Вам знадобиться:

КНОПКА
БАЗА  ЖИВЛЕННЯ
ПЕЙДЖЕР
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Ви можете повністю змінити функцію БЛОКУ 
ВХОДУ, додавши АНТИБЛОК і створити 
абсолютно новий, цікавий прилад. АНТИБЛОК - 
це мислячий блок, який перевертає логіку. 
Підключіть АНТИБЛОК до БАЗИ ЖИВЛЕННЯ. 
Потім БЛОК ВХОДУ до АНТИБЛОКУ, і закінчіть 
збірку нової системи LogiBlocs, підключивши 
ПЕЙДЖЕР з іншої сторони. А тепер переходимо 
до самої сигналізації. Встановіть LogiBlocs на 
стіну поруч із дверима. Прикріпіть невеликий 
шматочок клейкої стрічки на двері і закріпіть 
обидва кільця. Кільця повинні злегка торкатися 
одне одного, але так, щоб ПЕЙДЖЕР не звучав 
(цього можна досягнути завдяки підключенню 
АНТИБЛОКА). Перевірте це, включивши 
живлення. Якщо потрібно, відрегулюйте кільця, 
поки ПЕЙДЖЕР не вимкнеться. Тепер, коли 
якийсь непроханий гість відкриє двері – кільця 
розійдуться в сторони і активується ПЕЙДЖЕР.

Інший спосіб розважити своїх друзів – побуду-
вати крутий людський ланцюг! 
Для проведення цього цікавого  експерименту 
вам потрібна група з кількох людей. Попрохай-
те одного члена тримати LogiBlocs і одне з  
кілець у руці. Друге кільце віддайте іншій 
людині. Після цього всі учасники беруться за 
руки, щоб створився ланцюжок. Коли "ланцю-
жок" завершено, ПЕЙДЖЕР активується наче за  
помахом чарівної палички. Не має  значення, 
скільки учасників у ланцюжку, він все одно 
буде працювати справно. Дивовижно! 
Якщо все ж таки стались перебої, члени, які 
тримають кільця, можуть спробувати потерти 
пальці. Це поліпшить  зволоження їх пальців і 
тим самим покращить провідність. Учасники 
також можуть спробувати міцніше триматися 

ЛЮДСЬКИЙ ЛАНЦЮГ

СИГНАЛІЗАЦІЯ

Вам знадобиться:
БЛОК ВХОДУ
АНТИБЛОК
БАЗА ЖИВЛЕННЯ
ПЕЙДЖЕР
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за руки. Нехай кожен учасник спробує тримати металеві кільця. У різних людей може бути різна 
текстура шкіри, що може впливати на провідність.
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Це класна гра для ночівлі у друга або для походу на кемпінг. Складіть LogiBlocs так само, як і для 
попереднього проекту. Попросіть когось із своїх друзів надіти прилад на талію СВІТЛОВИМ 
ДАТЧИКОМ назовні, і увімкніть живлення. Ви берете в руки ліхтарик і намагаєтесь "піймати" 
свого друга, посвітивши ліхтариком на СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК. якщо вам вдасться потрапити 
променем світла ліхтарика на датчик - активується ПЕЙДЖЕР зі звуковим сигналом і ваш друг 
"попався"!

Для цього цікавого експерименту вам знадобиться алюмінієва фольга або аркуш паперу. 
Використовуйте таку ж збірку LogiBlocs, як у вищевказаному проекті. Встановіть LogiBlocs на 
стіну біля дверей. На двері приклейте аркуш паперу або шматок фольги, щоб, коли двері 
закриті, вона накривала блок СВІТЛОВОГО ДАТЧИКА і обмежувала доступ світла. Увімкніть 
живлення, закрийте двері і чекайте, коли хтось зайде. Коли двері відкриються, спрацює СВІТЛО-
ВИЙ ДАТЧИК і активується сигнал тривоги.

Підключіть СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК до НЕ БЛОКУ та підключіть його до БАЗИ ЖИВЛЕННЯ. Потім 
підключіть ПЕЙДЖЕР з іншого боку. Прикріпіть систему LogiBlocs поруч із дверима в будь-який 
час, коли область буде достатньо освітлена. Тепер увімкніть живлення. Система не повинна 
сигналізувати. Однак, коли ви помахаєте рукою перед СВІТЛОВИМ ДАТЧИКОМ, закриваючи 
джерело світла, ПЕЙДЖЕР активується. Він працює як пристрій дистанційного зондування, 
який виявляє рух. Неймовірно!

ПОЛЮВАННЯ З ЛІХТАРИКОМ

СИГНАЛІЗАЦІЯ (ДАТЧИК СВІТЛА)

ДАТЧИК РУХУ

Вам знадобиться:

СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК
БАЗА  ЖИВЛЕННЯ
ПЕЙДЖЕР

Вам знадобиться:

СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК

БАЗА  ЖИВЛЕННЯ
АНТИБЛОК

ПЕЙДЖЕР
6
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Welcome!

Тепер ви можете створити свій власний смарт-диктофон. Для початку підключить КНОПКУ до 
БАЗИ ЖИВЛЕННЯ, а потім під’єднайте ДИКТОФОН з іншого боку. На ДИКТОФОНІ встановлено 
перемикач. Пересуньте перемикач вліво та поверніться обличчям до мікрофона внизу. Натис-
ніть кнопку, щоб почати запис. Ви можете записувати до 8 секунд, але запис припиняється, як 
тільки ви відпустите кнопку. Після закінчення запису пересуньте перемикач праворуч, і він 
стане динаміком відтворення. Якщо ви не задоволені своїм записом, просто повторіть процес, 
пересунувши повзунок перемикача вліво та запишіть заново! Приєднайте систему до дверей 
холодильника. Залиште повідомлення на ДИКТОФОНІ, записавши таким же чином, як описано 
вище, і пересуньте перемикач праворуч – в режим відтворення. Потім, коли члени вашої 
родини повернуться, вони можуть прослухати ваше повідомлення, просто натиснувши кнопку.

Всі знають, що шпигуни та агенти спілкуються таємними повідомленнями. Міні-диктофон зазви-
чай використовується для транспортування цих таємних повідомлень. Якщо ваш партнер-агент 
також має той самий LogiBlocs, ви можете просто передати їм ДИКТОФОН, і вони зможуть 
підключити ваш ДИКТОФОН у свій LogiBlocs. Пересунувши перемикач праворуч і натиснувши 
кнопку, вони можуть прослухати ваше таємне повідомлення. Головне, щоб ваші повідомлення 
не потрапили до рук злодіїв!

Застосовуйте ту ж систему, що і вище. Запишіть 
привітання (або попереджувальне повідомлення!) 
на ДИКТОФОН. Приклейте прилад на двері як 
дзвінок та проведіть перемикач праворуч. Коли 
хтось прийде в гості та натисне КНОПКУ, пролунає 
записане привітання або попередження.
ДВЕРНИЙ ДЗВІНОК - Запишіть музику за допомо-
гою ДИКТОФОНА або навіть заспівайте свою пісню. 
Наклейте прилад на двері як дзвінок та проведіть 
перемикач праворуч. Коли хтось прийде до вас у 
гості і натисне кнопку, то записана музика або ваш 
власний спів буде активовано як дзвінок у двері.

ЦЕНТР СІМЕЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

ЗАПИСНИК СЕКРЕТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДВЕРЯХ

КНОПКА

Вам знадобиться:

БАЗА ЖИВЛЕННЯ
ДИКТОФОН
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Підключіть БЛОК ВХОДУ до БАЗИ ЖИВЛЕННЯ, а потім підключіть ДИКТОФОН. Використовуйте 
цю схему для ванної кімнати. Запишіть повідомлення за допомогою ДИКТОФОНА звичайним 
способом і помістіть його поруч з ванною. Закріпіть два кільця на внутрішній поверхні ванни. 
Увімкніть живлення. Коли вода наповнить ванну до певного рівня, досягнувши двох кілець, 
пролунає записане вами нагадування. Ваша родина буде вражена цим винаходом! ОБЕРЕЖНО! 
МОКРА ПІДЛОГА! - Ця ж система може застосовуватися для попередження про слизьку підлогу. 
Просто розмістіть два кільця на підлозі у ванній кімнаті або на кухні. Коли підлога промокне, 
вода підключить ланцюг та пролунає записане вами раніше нагадування. Що за розумний 
прилад!

А давайте створимо ще одну цікаву схему для 
розваг з друзями! Запишіть веселе повідомлен-
ня за допомогою ДИКТОФОНА. Тримайте одне з 
кілець щільно в руці і попросіть друга потрима-
ти інше кільце. Щоразу, коли ви торкаєтесь руки 
свого друга, підключається ланцюг в БЛОЦІ 
ВХОДУ і активується ДИКТОФОН. Подумайте, які 
саме повідомлення ви могли б записати для 
свого друга! Це весело! (Якщо не виходить 
запустити систему, спробуйте трішки змочити 
водою руку друга та свою, щоб покращити 
зв’язок.)

Приєднайте прилад до своєї скарбнички, щоб вона відповідала «ДЯКУЮ», коли ви кидаєте до 
неї монетку. Для початку, запишіть повідомлення "ДЯКУЮ ВАМ" за допомогою ДИКТОФОНА та 
переведіть його в режим відтворення. Спочатку відріжте 2 невеликі шматки алюмінієвої фольги 
та прикріпіть одне кільце до одного, а друге кільце до іншого. Розмістіть шматки фольги по 
обидва боки від прорізу для монети. Переконайтесь, що вони не торкаються один одного, але 
залишають проміжок між собою, щоб звичайні монети все ще могли просто пройти. Тепер коли 
ви, проходячи мимо, кинете монету, вона доторкнеться до обох шматочків фольги, активує 
ДИКТОФОН і скарбничка скаже «ДЯКУЮ».

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПЕРЕЛИВУ & ОБЕРЕЖНО! МОКРА ПІДЛОГА!

ВЕСЕЛОЩІ З ДРУЗЯМИ

БАЛАКУЧА СКАРБНИЧКА

Вам знадобиться:

БАЗА ЖИВЛЕННЯ
ДИКТОФОН

БЛОК ВХОДУ
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Додайте АНТИБЛОК до вищезазначеного проекту, щоб створити нагадування про полив 
рослин. Запишіть повідомлення на ДИКТОФОН, яке буде нагадувати вашій мамі поливати 
рослини та квіти. Використовуємо вищевказану систему і вкладаємо два кільця в ґрунт, так, щоб 
вони не торкались одне одного. Коли ґрунт висохне, ваше нагадування про повідомлення 
активується. Це круто!

Ваші напої завжди хтось бере без вашого дозволу? Давайте створимо попереджувальний 
пристрій для цих нахаб! Використовуйте ту саму систему Logiblocs, що і вище. Цього разу 
закріпіть два кільця на стільниці, так, щоб вони не торкались одне одного. Тепер поставте на 
кільця вашу банку або чашку з напоєм. Увімкніть живлення. Коли хтось спробує знов взяти ваш 
чай або лимонад, ДИКТОФОН активується з вашим попереджувальним повідомленням, яке 
може бути: "Поверніть мій напій!"

Ця ж система може бути використана для охорони монет або шоколадної плитки, загорнуту в 
алюмінієву фольгу. Покладіть монету чи шоколад на вищевказану систему, а коли хтось візьме 
монету або шоколадку, активується попереджувальне повідомлення.

НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПОЛИВАТИ КВІТИ!

БАЛАКУЧІ НАПОЇ

ГОВІРЛИВА ОХОРОНА 

АНТИБЛОК

Вам знадобиться:

БАЗА ЖИВЛЕННЯ
ДИКТОФОН

БЛОК ВХОДУ
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Ця ж система може бути використана для створення унікальної голосової сигналізації. Під час 
активації пролунає не просто сигнал, а записане вами повідомлення. Спочатку запишіть на 
ДИКТОФОН попереджувальне повідомлення та переведіть прилад в режим відтворення. 
Встановіть LogiBlocs на стіну поруч із дверима. Прикріпіть невеликий шматочок клейкої стрічки 
на двері і закріпіть обидва кільця. Кільця повинні злегка торкатися одне одного, але так, щоб 
ДИКТОФОН не звучав (цього можна досягнути завдяки підключенню АНТИБЛОКА). Перевірте це, 
включивши живлення. Якщо потрібно, відрегулюйте кільця, поки ДИКТОФОН не вимкнеться. 
Тепер, коли якийсь непроханий гість відкриє двері – кільця розійдуться в сторони і активується 
ДИКТОФОН з вашим повідомленням.

Запишіть свій вереск на ДИКТОФОН. Вставте обидва кільця в банан. Розріжте банан на дві 
половинки між кільцями. Активується ДИКТОФОН і ваш банан заверещить. Неймовірно! А ви 
зможете зробити крикливу картоплю?

Ця ж система може бути використана для створення унікальної голосової сигналізації. Під час 
активації пролунає не просто сигнал, а записане вами повідомлення. Спочатку запишіть на 
ДИКТОФОН попереджувальне повідомлення та переведіть прилад в режим відтворення. 
Встановіть LogiBlocs на стіну поруч із дверима. Прикріпіть невеликий шматочок клейкої стрічки 
на двері і закріпіть обидва кільця. Кільця повинні злегка торкатися одне одного, але так, щоб 
ДИКТОФОН не звучав (цього можна досягнути завдяки підключенню АНТИБЛОКА). Перевірте 
це, включивши живлення. Якщо потрібно, відрегулюйте кільця, поки ДИКТОФОН не вимкнеть-
ся. Тепер, коли якийсь непроханий гість відкриє двері – кільця розійдуться в сторони і 
активується ДИКТОФОН з вашим повідомленням.

СЕКРЕТНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

КРИКЛИВИЙ БАНАН

ГОЛОСОВА СИГНАЛІЗАЦІЯ 
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Тепер створимо коробку з сюрпризом, яка 
розмовляє, коли відкривається. Покладіть 
LogiBlocs у коробку (або до подарунку), 
передайте її своєму агенту-партнеру і 
попросіть його відкрити подарунок в добре 
освітленій  кімнаті або під джерелом світла. 
Коли ваш друг відкриє коробку, він почує 
записане повідомлення.

Чому б не придумати холодильник, який 
розмовляє, щоб доставити ваше таємне 
повідомлення, коли двері холодильника відчи-
няються? Використовуйте вищевказану систе-
му і поставте її всередину холодильника. Коли 
хтось відкриє двері холодильника, повідомлен-
ня буде доставлено. Класно? Пристрій можна 
використовувати як сповіщення про дієту, щоб 
нагадати деяким членам вашої родини не їсти 
занадто багато морозива та бутербродів на ніч! 
Коли члени вашої родини відкриють холодиль-
ник, вони обов’язково оцінять ваші повідом-
лення!

Розмістіть систему у шухляді. Коли ваш 
агент-партнер відкриє її, він отримає залишене 
вами таємне повідомлення! Також прилад 
можна використовувати як надійну сигналіза-
цію.

Шпигуни оснащені різними пристроями для захисту від зловмисників. Ми збираємось зробити 
свій подібний пристрій, а саме світлову сигналізацію з повідомленням! Система активується як 
тільки порушник зайде у кімнату і увімкне світло. (Цей проект буде працювати найкраще, якщо 
у вашій кімнаті чи на вулиці немає яскравого освітлення). Підключіть СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК до
БАЗИ ЖИВЛЕННЯ, а потім ДИКТОФОН. Тепер увімкніть БАЗУ ЖИВЛЕННЯ. Перемістіть переми-
кач ДИКТОФОНА вліво, щоб розпочати запис. Потім пересуньте перемикач праворуч у
положення відтворення. Тепер протестуйте вузол LogiBlocs, повернувши пристрій СВІТЛОВИМ 
ДАТЧИКОМ до джерела світла. ДИКТОФОН активується, і прозвучить ваше попередньо записа-
не повідомлення. Розмістіть LogiBlocs поруч із джерелом світла у кімнаті та увімкніть живлення. 
Коли хтось зайде в кімнату і увімкне світло, ваше повідомлення буде активовано, і відлякає
зловмисника.

СВІТЛОВА СИГНАЛІЗАЦІЯ З ПОВІДОМЛЕННЯМ

КОРОБКА З ГОЛОСОВИМ СЮРПРИЗОМ

ГОВІРЛИВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК

ШУХЛЯДКА, ЩО РОЗМОВЛЯЄ

СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК

Вам знадобиться:

БАЗА ЖИВЛЕННЯ
ДИКТОФОН
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Якщо ви хочете захистити дорогоцінні речі, 
покладіть ці предмети на СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК, 
так, щоб світло не потрапляло на датчик. Коли 
хтось спробує забрати ваш скарб, пролунає 
тривога!

Створіть свій власний балакучий будильник, 
який активується сонячним промінням на 
світанку. Розмістіть LogiBlocs на підвіконні, 
СВІТЛОВИМ ДАТЧИКОМ на зустріч сонцю. Ви 
зможете прокидатись кожного ранку з новим 
повідомленням. Чому б не подарувати його 
членам вашої родини як персоналізований 
будильник?

Розмістіть LogiBlocs на підвіконні, СВІТЛОВИМ 
ДАТЧИКОМ на зустріч сонцю. Систему можна 
використовувати як сигнал про захід сонця, 
нагадуючи про незакінчені вечірні справи. 
Коли сонце почне заходити і світло почне 
згасати, активується ваше повідомлення. 
Наприклад: «час прийняти ванну і почистити 
зуби».

Додайте АНТИБЛОК  до вищевказаної системи та поверніть логіку системи. Щоб залишити собі 
нагадування про щось, коли ви йдете спати, запишіть повідомлення. Потім, коли світло погасне, 
повідомлення активується.

СИГНАЛІЗАЦІЯ ДЛЯ СКАРБІВ

СОНЯЧНИЙ БУДИЛЬНИК

СВІТЛОВА СИГНАЛІЗАЦІЯ

ДЕТЕКТОР ЗАХОДУ СОНЦЯ

АНТИБЛОК
СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК

Вам знадобиться:

БАЗА ЖИВЛЕННЯ
ДИКТОФОН
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ДОДАТКОВІ ПРОЕКТИ
Використовуйте свою фантазію на повну, щоб шукати та винаходити нові схеми для своїх 
LogiBlocs. Не обмежуйте себе! Ви можете підключити два БЛОКИ ВХОДУ до БАЗИ ЖИВЛЕННЯ, 
щоб створити ще більше способів запуску системи. Також, ви можете підключити два БЛОКИ 
ВИХОДУ, щоб збільшити варіанти реакцій. Крім того, ви можете підключити додаткові блоки з 
інших наборів LogiBloc та створити різні комбінації LogiBloc для винайдення унікальних 
приладів. Щоб побудувати більш складну систему LogiBloc з більшою кількістю блоків, вам 
потрібно мати додаткові ПЕРЕХРЕСНІ БЛОКИ для підключення всіх додаткових блоків ВХОДУ та 
ВИХОДУ.

Ви можете поміняти місцями БЛОКИ ВХОДУ, 
щоб змінити їх функції. Наприклад замініть 
КНОПКУ на БЛОК ВХОДУ, і ваш дзвінок буде 
спрацьовувати, якщо ви торкнетесь обох 
кілець.

Замість заміни БЛОКІВ ВХОДУ, ви можете 
додати ще один БЛОК ВХОДУ, щоб система 
могла спрацьовувати різними способами. 
Наприклад, додайте БЛОК ВХОДУ у дзвінок, і 
система зможе спрацювати, і якщо ви торкне-
тесь обох кілець ЛОКУ ВХОДУ, і якщо натискати 
КНОПКУ. Якщо ви додасте ПЕРЕХРЕСНИЙ 
БЛОК, ви зможете побудувати проект з трьома 
входами одночасно!

Ви можете поміняти місцями БЛОКИ ВИХОДУ, 
щоб змінити функції системи. Наприклад, 
замініть ПЕЙДЖЕР на ДИКТОФОН, і ваші спові-
щальні функції будуть озвучені смішними 
повідомленнями!

ЗМІНА БЛОКІВ ВХОДУ

ПОДВІЙНИЙ БЛОК ВХОДУ

ЗМІНА БЛОКІВ ВИХОДУ

ТУТ ВИ ЗНАЙДЕТЕ ДЕЯКІ ПІДКАЗКИ:
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Чому б нам не додати ще один блок виходу, 
щоб зробити наш прилад цікавішим. Напри-
клад, додайте ПЕРЕХРЕСНИЙ БЛОК та ДИКТО-
ФОН до дверного дзвінка. Коли хтось подзво-
нить у двері, буде лунати не тільки звукове 
сповіщення, а ще й ваші записані повідомлен-
ня. (ВАМ БУДЕ ПОТРІБЕН ПЕРЕХРЕСНИЙ 
БЛОК).

ПОДВІЙНИЙ БЛОК ВИХОДУ

ДОДАТКОВИЙ АНТИБЛОК
Додавання АНТИБЛОКУ переверне логіку 
системи. Уявіть використання АНТИБЛОКУ у 
системі дверного дзвінка. Замість того, щоб 
ПЕЙДЖЕР активувався при натисканні 
кнопки, ПЕЙДЖЕР буде відключатися! Ви 
можете використати той самий трюк із вашою 
чутли-вою до тиску охоронною системою 
скарбів. Просто помістіть на КНОПКУ щось 
цінне і важке (наприклад, коробку для 
зберігання). Коли хтось забере скарб, 
ПЕЙДЖЕР активуєть-ся. Коли додається 
АНТИБЛОК у систему, де на виході стоїть 
СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК, функція ДАТЧИКА буде 
перевернена, тобто коли джерело світла 
попаде на СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК, система буде 
дезактивована. Він активується лише тоді, 
коли СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК накритий. Або, 
якщо додати АНТИБ-ЛОК у систему, де на 
виході стоїть БЛОК ВИХОДУ, функція БЛОКУ 
буде перетворена таким чином, що вона 
активує сигнал лише тоді, коли два кільця 
від'єднаються одне від одного.

НЕ ОБМЕЖУЙТЕ СВОЮ УЯВУ! 
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Використовуйте вищевказані поради, щоб створити додаткові цікаві проекти. Наприклад: Ви 
також можете створити унікальний дверний дзвінок із ІНДИКАТОРОМ у режимі очікування. 
При натисканні КНОПКИ, червоний ІНДИКАТОР буде замінений на звук. Шукайте більше 
ДОДАТКОВИХ БЛОКІВ на офіційному сайті LogiBlocs WWW.AFK.UA




